Beretning om andelsforeningens virksomhed i året 2018.
Andelsforeningen havde pr. 1. januar 2018: 198 andelshavere. Den 31. december
2018: 180 andelshavere.
Bestyrelsens sammensætning:
De på generalforsamlingen valgte medlemmer til bestyrelsen konstituerede sig som
følger: formand: Birgit Munch Wissum, næstformand: Ole Stark, kasserer: Anni
Forsmann, markformand: Per Søfting, produktionsformand: Jean Becker og
bestyrelsesmedlemmer: Ole Balslev og Steen Damkier. Suppleanter: John Chr.
Jensen og Jens Rasmus Jensen.
John Chr. Jensen har i hele valgperioden været foreningens webmaster.
Marianne Due Jensen er vores facebook aktør.
I årets løb er der afholdt 12 bestyrelsesmøder og en generalforsamling.
Vinmarken:
Efter det noget sløje høstår i 2017 blev 2018 et superår for foreningen, aldrig er der
høstet så mange kilo druer og af så god kvalitet, efter målingen af sukkerindhold at
dømme. Der blev høstet druer i flere dage og markfolket gjorde en fin indsats.
Det samlede høsttal var 4,162 ton druer. Fordelt med Rondo , Regent , Leon
Millot , Bolero og grønne druer .
Efter nogen diskussioner blev der også lavet en udvidelse af vinmarken med 145
Solaris vinstokke. Om nogle år vil det være muligt at producere hvidvin, hvis det er
det man skulle ønske. Nu er vinmarken et pænt firkantet område med et næsten
centralt placeret Chateau de Frederiksborg – vores redskabs-opbevaringsrum.
Ser flot ud på et luftfoto af området!
På hoveri-dagene arbejdes der hårdt og koncentreret for at opretholde en pæn og
velfungerende vinmark. Der var 16 arbejdsdage i løbet året plus et antal høstdage.
Samt en del ekstra arbejde i form af slåning af græs/mælkebøtter og sprøjtning.
Dette foregår på ekstradage for en del personer. En særlig tak til jer fra os alle.

Vineriet:
FBV havde mange druer og vore andelshaveres leverancer var også af en større
mængde end vanligt. Dette måtte give pladsproblemer, både tankkapaciteten og
pladsen i selve vineriet. Vineriets folk var på et tidspunkt ved at segne under
mængden af arbejde. Der kan ejheller være for mange personer i vineriet på en
gang. Men summa sumarum det ser ud til at næsten alt er lykkedes, der har været
nogen divergenser, hvoraf nogen er løst og nogen ikke kan løses.
Det var håbet, at den endelige færdiggørelse af udvidelsen af vineriet, var fuldført i
løbet af året. Det skete desværre ikke.
Også her en stor tak til arbejdsbierne i vineriet fra os alle.
FBV har nu et rimeligt lager af vine dels på flaske og dels på tanke/fade. Særlig
redegørelse herom under et af de næste punkter på dagsordenen.
Igen i 2018 fik vi vasket flasker til genbrug. Vingården vil gerne have dine flasker
tilbage efter brug.
Deltagelse i udstillinger mv
Foreningen deltog i Hillerød Slotssø-arrangementet den 2. juni. Esrum kloster
høstudstilling 18. og 19. august samt Kulturnat Hillerød 21. september – alle gode
arrangementer, der gav kontakt til mange med et rimeligt salg af vore produkter.
Ved det traditionelle ”åbne vingård” arrangement i september havde vi et
usædvanligt stort antal besøgende – nok foranlediget af Mariannes input til
morgenradioen om gratis besøg!
Det er overordentlig vigtigt at FBV markerer sig, hvis vi vil have et salg af vore
produkter – også nu hvor vi er ved at oparbejde et større lager – MEN det fordrer
altså at flere andelshavere kommer op af stolen og er med ude i ”marken”. Det er
de få – bestyrelsen suppleret med enkelte andre medlemmer – der i årets løb har
været arbejdsbierne. Det er hårdt arbejde at stå i en ”stade” i 8 timer plus
forarbejdet og oprydningen efter arrangementet.
I maj kom vi kontakt med Museumsbutikken på Frederiksborg slot. I løbet af
sommeren gav det et godt salg.
Der har været nogen rundvisninger i vinmarken/vineriet. Ikke det store rykind!
Vore vine blev fremstillet på Årets Vinskue og International Food Contest.
Vi indstillede de samme vine – rødvin 2016 og Rose 2017 – på vinskuet blev vinene
godkendte og på International Food Contest fik begge rødvine en bronzemedalje.

Økonomi
FBV har ikke den største omsætning i kroner og øre og det kan ind i mellem godt
give anledning til nogen søvnløse nætter hos formanden.
Dog vil generalforsamlingen om lidt kunne konstatere, at foreningen sluttede året
med et flot overskud, alt taget i betragtning.
I løbet af året har bestyrelsen haft en del diskussioner omkring medlemmers
betaling for egen produktion af druer – i september udmeldte bestyrelsen herefter
en ny pris for færdig leveret flaske. Formanden tager ansvaret for, at udmeldingen
var lidt sen. Dette resulterede i forskellige forhandlinger og den endelige beslutning
blev til kr. 30,- pr. færdig leveret flaskevin (med reduktion for ikke modtaget ydelse,
f.eks. uden etiket etc.). Foreningen havde god hjælp af revisor til fremskaffelse af
dokumentation. Efterfølgende reflektering i denne forbindelse medfører, at
bestyrelsen fremlægger et forslag til en ændring af denne ordning under et senere
punkt.
Diverse
Fødevarestyrelsens kontrol blev gennemført den 3. juli – resultatet var en EliteSmiley. FBV er kontrolleret i 2016, 2014, og 2012 alle uden anmærkninger.
En eventuel ulykkesforsikring har været rejst overfor bestyrelsen – det er
andelshaverne egen fritidsulykkesforsikring, der dækker ved deltagelse i hoveri
arbejdet. Foreningen har en erhvervsforsikring med dækning af løsøre m.v.
Dette vil blive indføjet i optagelsesbetingelser på vores hjemmeside m.v.
Afslutning
Ja – det vigtigste er vel blot at konstatere, at uden opbakning fra andelshaverne
(ejerne) ingen vingård.
Dit engagement – hvad enten det er markarbejdet, i vineriet, rengøringen, salget af
foreningens vine, rundvisning mv. – er vigtig.
Tak for indsatsen i 2018
På bestyrelsens vegne
Birgit Munch
formand

